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Cinco Dons Ministeriais
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Cinco Dons Ministeriais

Efésios 4:11-13

E ele designou alguns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestres, com o fim de preparar os 
santos para a obra do ministério, para que o corpo 
de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos 
a unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de Cristo.
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Ministério Profético

Há Profetas nos dias de hoje?

• Se um dos 5 dons é necessário, TODOS os dons 
ministeriais são necessários até a volta de Jesus 
Cristo

• O Profeta é um dos 5 dons Ministeriais 

• Um Profeta é acima de tudo um pregador ou 
mestre da Palavra
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Ministério Profético

• Qualquer um pode profetizar, se estiver ativo o 
dom de profecia, mas somente o dom de 
profecia não o torna um profeta.

• 1 Coríntios 14:31 - Pois vocês todos podem 
profetizar, cada um por sua vez, de forma que 
todos sejam instruídos e encorajados.

• 1 Coríntios 12:29 - São todos apóstolos? São 
todos profetas? São todos mestres? Têm todos o 
dom de realizar milagres? A resposta é não.
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Ministério Profético

A finalidade da profecia é somente:

• Edificar

• Exortar

• Consolar 

(não há na profecia revelações)
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Ministério Profético

Características ou Marcas do Profeta:

O ofício de Profeta tem como condição necessária 
já ter em operação uma manifestação consistente 
de pelo menos 2 dos 3 dons de Revelação, além do 
dom de Profecia, de pregador e/ou mestre, além 
dos dons de curas e operação de milagres.

Dons de Revelação:

• Palavra de Sabedoria / de Conhecimento

• Discernimento de Espíritos
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Ministério Profético

Um Profeta tem visões e Revelações:

• Visão Espiritual: Uma pessoa tem a visão no seu 
espírito, ou vê em seu espírito. É o primeiro tipo 
de visão e menos elevada. Atos 9:11,12

O Senhor lhe disse: "Vá à casa de Judas, na rua 
chamada Direita, e pergunte por um homem de 
Tarso chamado Saulo. Ele está orando; numa visão 
viu um homem chamado Ananias chegar e impor-
lhe as mãos para que voltasse a ver".
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Ministério Profético

• Êxtase: Uma pessoa que entra em êxtase, seus 
sentidos físicos ficam insensíveis de onde está ou 
a respeito das coisas do mundo físico. Ela não 
fica inconsciente, torna-se contudo mais 
consciente das coisas espirituais do que das 
físicas. É o segundo tipo mais elevado de visão.
Atos 22:17,18

"Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no 
templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia:
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Ministério Profético

‘Depressa! Saia de Jerusalém imediatamente, pois 
não aceitarão seu testemunho a meu respeito’.

• Atos 10:9-11 Pedro subiu ao terraço para orar.

Tendo fome, queria comer; enquanto a refeição 
estava sendo preparada, caiu em êxtase.

Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande 
lençol que descia à terra, preso pelas quatro 
pontas,
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Ministério Profético

Visão Aberta: É a visão de categoria mais elevada. 
Neste caso os sentidos não ficam suspensos, os 
olhos físicos estão abertos, a sensibilidade física 
permanece contudo ainda vê e ouve na dimensão 
espiritual. Apocalipse 1 O Apóstolo João vê o
Senhor numa visão aberta. 

At 7:55-57 Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, 
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, 
e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse:
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Ministério Profético

"Vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé, à 
direita de Deus".

A palavra “Revelação” é usada em conexão com o 
Ministério do Profeta.

O Profeta no VT era tido como Adivinho ou Prognosti-

Cador, revelando o passado, o presente (dom da 
palavra de conhecimento) ou futuro (dom da Palavra 
de sabedoria)
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Ministério Profético

O Ministério Profético no VT 

O Profeta no VT era usado por Deus debaixo da 
Unção do Espírito Santo, para dar direção as 
pessoas, lembrando que o Espírito Santo não 
habitava nos seres humanos (judeus ou gentios).

O Ministério Profético no NT 

Não é bíblico buscarmos direção no NT através do 
Ministério Profético, pelos principais motivos:
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Ministério Profético

• Estamos em uma Aliança superior Hb 8:6

• O Espírito Santo habita em nós para nos guiar. 
Rm 8:14 “porque todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus são filhos de Deus.”

• Todo cristão precisa aprender a ser orientado
pelo testemunho interior

• A profecia no NT deve confirmar o que você já 
tem revelado na Palavra e em seu espírito, caso 
contrário “guarde no coração” ou esqueça.
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Ministério Profético

• A Palavra de Deus deve estar em primeiro lugar 
na sua vida. Mesmo que ocorram manifestações 
sobrenaturais do Espírito Santo, não guie sua 
vida ou ministério pelas manifestações.

• Edifique sua vida e ministério sobre a Palavra de
Deus.

• O Espírito Santo NUNCA contraria a Palavra de 
Deus, foi Ele quem inspirou os escritores da 
Bíblia.
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Ministério Profético

O Ministério Profético normalmente anda 
junto com o Ministério Apostólico porque ambos 
tem a visão do Reino de Deus.

1 Tessalonicenses 5:20 - Não tratem com desprezo 
as profecias,

1 Coríntios 14:29 - Tratando-se de profetas, falem 
dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente 
o que foi dito.
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Ministério Profético

Conceitos errados sobre o Ministério Profético:

• O profeta tem que saber sempre sobre todos e 
tudo que está acontecendo ao seu redor. (se 
assim fosse ele seria Deus)

• Se alguém é profeta, as pessoas tem o direito de
lhe perguntar todo o tempo: “você tem alguma
palavra para mim?”

• Acham que o Profeta pode ativar os dons do 
Espírito quando ele quiser. (espírito de engano).
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Ministério Profético

Alguns cuidados para NÃO SERMOS enganados:

• O Profeta é um chamado ministerial e portanto
deve ser reconhecido por outros Ministros, 
sendo ungido publicamente.

• O Profeta “pode atuar em  um ministério
itinerante” contudo deve estar debaixo de uma 
cobertura espiritual, ser membro de uma igreja 
local e prestar conta de seu ministério.

• Cuidado com os “profetas gurus” que controlam
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Ministério Profético

a vida de pessoas através de profecias pessoais.

Ex.: (a irmã “profetiza” e ora por telefone).

Profetas (falsos) que sempre trazem revelações

pessoais verdadeiras do passado e presente e
prognósticos futuros que venham a ser confirmar, 
“para obter vantagem pessoal” estão debaixo da
atuação de “espíritos familiares (demoníacos) ”.
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Ministério Profético

• Estes espíritos operam em pessoas suposta

mente recém convertidas ou que necessitam de 
libertação, vindas do: espiritismo, umbanda, magia 
negra, candomblé, macumba, atuavam com 
mediunidade, leitura de cartas e mãos, consulta 
aos mortos, búzios, astrologia, etc.

“Lembre-se o diabo pode imitar os dons,

enganando os homens, mas não pode enganar o 
Espírito Santo da Verdade”.
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Ministério Profético

• Pelo fruto e não pelos dons conhecemos a 
árvore. Procure informações sobre os Frutos 
(caráter do irmã(o) que opera no ministério 
profético).

Ex.: Tem vida exemplar? é fiel no casamento? como 
se relaciona com o sexo oposto? é submisso às 
autoridades espirituais constituídas? procura tirar 
vantagem para si, do “dom de Deus”? As revela-
ções estão em linha com a Palavra de Deus? 
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Ministério Profético

• Advertências da Palavra de Deus

1 João 4:1 - Amados, não creiam em qualquer 
espírito, mas examinem os espíritos para ver se 
eles procedem de Deus, porque muitos falsos 
profetas têm saído pelo mundo.

Marcos 13:22- Pois aparecerão falsos cristos e 
falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas 
para, se possível, enganar os eleitos.
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Ministério Profético

Mateus 7:15,16 - "Cuidado com os falsos profetas. 
Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas 
por dentro são lobos devoradores. Vocês os 
reconhecerão por seus frutos....

Esteja sensível a voz do Espírito Santo.
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Ministério Profético

Resumo:

• Apóstolo: Pregador e/ou mestre da Palavra e
manifesta de forma consistente os dons de: 
sinais, prodígios e maravilhas.

• Profeta: Pregador e/ou mestre da Palavra e 
manifesta de forma consistente : profecia e no 
mínimo 2 dos 3 dons de revelação, dons de 
curas e de operação de milagres.
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Lição de Casa

Próxima Aula

Ministério Evangelista

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• Efésios 4.11-

• 1 Co 12:28-31
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Classe - Cumprindo a Missão

Agradeço a presença de Todos

Tenham uma Semana

abençoada e cheia do Poder de Deus

Link das aulas

https://iba-campinas.github.io/ebd2019/

Pr. Victor Vignatti

victorvignatti@terra.com.br

27


